ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Доводимо до Вашого відома, що розпочато
формування збірника наукових праць «Теоретичні і
практичні
аспекти
економіки
та
інтелектуальної власності» (випуск № 2, 2016 р).
Збірник «Теоретичні і практичні аспекти
економіки
та
інтелектуальної
власності»
включено до переліку наукових фахових видань
ВАК України (постанова Президії ВАК від
08.07.2009 р №1-05 / 3, наказ Міністерства освіти і
науки України від 12.05.2015 № 528). З попередніми
виданнями збірника можна ознайомитися на
офіційному сайті Національної бібліотеки ім. В. І.
Вернадського за адресою
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tpaeiv.
Офіційний сайт збірника: http://journals.uran.ua/index.php/2225-6407.
Збірник включено до Міжнародної наукометричної бази Index Copernicus
http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=9076 (ICV: 4,05 (2013 год), 28,8
(2014 р.))
Вартість тільки публікації у збірнику наукових праць «Теоретичні та
практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності» – 500 ГРИВЕНЬ з
НДС (БЕЗ УРАХУВАННЯ РОЗСИЛКИ КУР'ЄРСЬКОЮ ПОШТОЮ «НОВА
ПОШТА»). Оплата статей понад 10 сторінок становить +50 грн. за кожну
додаткову сторінку.
Реквізити для оплати статті: р/р 31252247105734, МФО 820172 ДКСУ
м. Київ. Призначення платежу: за інформаційно-аналітичне забезпечення
наукової діяльності.
Статті приймаються до 28 грудня 2016 р. тільки на електронну пошту:
konferenciya.pstu@gmail.com
РЕДАКЦІЯ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПУБЛІКАЦІЮ
СТАТЕЙ ЩО ВІДПРАВЛЕНІ НА ІНШІ АДРЕСА ЕЛЕКТРОНОЇ
ПОШТИ!
Рецензію доктора наук надсилати за адресою: Кравченко Марині Сергіївні,
Кафедра економічної теорії та підприємництва, ДВНЗ «Приазовський державний
технічний університет», вул. Університетська, 7, ауд. 5. 321, м. Маріуполь,
Донецька обл., 87500
Телефони для справок:
(098)258 94 47, (066) 916 15 37 – Капранова Лариса Григорівна, заст. головного
редактора збірника;
(097)641 67 99– Кравченко Марина Сергіївна, відповідальний секретар збірника.
ПРИ ПОДАЧІ СТАТТІ (ЕЛЕКТРОННА ПОШТА) НЕОБХІДНО НАДІСЛАТИ:
Наприклад:
Ivanov_article
Ivanov_rezension (відсканована копія)
Ivanov_oplata (відсканована копія сплаченої квитанції)
РЕКОМЕНДУЄМО СТАТТІ ВІД ЗАРУБІЖНИХ АВТОРІВ ПРИСИЛАТИ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
ОРИГІНАЛ РЕЦЕНЗІЇ ДОКТОРА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ЗАВІРЕНІ ЗА ОСНОВНИМ МІСЦЕМ
РОБОТИ, ПЕРЕСИЛАЮТЬСЯ ТІЛЬКИ ПОШТОЮ.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
При подачі статті до збірника автор (автори) підтверджує її відповідність всім встановленим вимогам,
зазначеним нижче:
- автор підтверджує що, стаття раніше не була опублікована і не посилалася на розгляд редакціям інших
журналів чи збірників.
- автор (автори) підтверджує, що ця стаття є особистою напрацюванням.
- виключно автор несе відповідальність за зміст статті в сфері охорони авторського права і суміжних прав
відповідно до законодавства України.
Редакція збірника не має юридичного права і можливостей здійснювати офіційну перевірку наданих
авторами матеріалів на наявність плагіату. Редакція збірника пропонує всім авторам проводити самостійно
перевірку своїх статей на наявність в їх роботах несумлінного цитування www.antiplagiat.ru.
Редакція збірника не несе відповідальність за авторство статей, які надруковані на його сторінках.
Спори і проблеми у сфері авторського права, які виникають у зв'язку з матеріалами які опубліковані на
сторінках збірника наукових праць, вирішуються шляхом прямих переговорів між авторами, або третіми особами
та авторами.
Редакція збірника не втручається в конфлікт інтересів і не несе відповідальність за дії авторів.
Якщо спір або проблемні питання у сфері авторського права не можуть бути врегульовані мирним
шляхом, автори вирішують їх відповідно до законодавства в судовому порядку.
В СТРУКТУРІ СТАТТІ МАЮТЬ БУТИ ВІДОБРАЖЕНІ ОБОВ'ЯЗКОВІ ЕЛЕМЕНТИ ЗГІДНО З
ВИМОГАМИ МОН УКРАЇНИ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ (Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003р. № 705 / 1) та методології оцінки Index Copernicus.
При підготовці матеріалів для публікації редакційна колегія збірника просять авторів дотримуватися
наступних вимог:
індекс УДК (на початку з лівого боку);
назва статті (по центру, ПРОПИСНИМИ, напівжирним);
дані про автора на мові оригінала статті та англійською мовою (нижче під заголовком з лівого боку) –
прізвище, ім’я та побатькові (повністю в називному відмінку, напівжирним); науковий ступінь, вчене звання,
посада, місце роботи (без скорочень);
анотації англійською, українською, та російською мовами в такому порядку й вигляді: прізвище, ім'я
та по батькові автора (виділити напівжирним); назва статті (виділити напівжирним); текст анотації (200 - 250
слів за методологією оцінки Index Copernicus і в структурованому вигляді, тобто відображати структуру статті);
постанова проблем в у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними
завданнями;
аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор;
виділення невирішеної проблеми, котрим присвячується стаття;
мета статті;
виклад основного матеріалу с з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
висновки та (або) пропозиції в даному напрямку.
список використаних джерел, оформлений відповідно до стандартів (ГОСТ 7.1-84, ДСТУ 3582-97, ГОСТ
7.12-93). Список літератури повинен бути представлений в послідовному порядку (за згадуванням у тексті).
ключові слова (5-11 слів) на українській, російській та англійській мовах (ключові слова не повинні
повторювати назву статті).
Ø обсяг статті, у тому числі зі списком використаних джерел, таблицями, схемами, анотаціями тощо не повинен
перевищувати 8 сторінок (ф. А4); сторінки не пронумеровані;
Ø текст повинен бути набраний шрифтом Times New Roman, 12 кеглем через 1,5 інтервали; поля: верхнє - 2 см,
нижнє - 2 см, ліве - 2,5 см, праве - 1,5 см; абзацний відступ - 1,25 см.
Ø виноски та примітки повинні відповідати наступним вимогам: зноски на джерела оформлюються за
правилами бібліографічного опису літератури (у квадратних дужках номер джерела з посиланням на сторінку,
наприклад [7, С. 11]);
Ø ілюстративний матеріал повинен відповідати наступним вимогам: графіки та діаграми повинні бути зроблені
в Microsoft Excel; формули мають бути належним чином оформлені в Math Type 6.0 або Microsoft Equation,
малюнки повинні бути згруповані;
Ø стаття (ім'я файлу включає прізвище автора англійською мовою) повинна бути набрана на комп'ютері
(редактор Microsoft Word 2003-2007);
Ø стаття повинна подаватися з рецензією доктора економічних наук (Наказ МОНмолодьспорту № 1111 від
17.10.2012);
Ø НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ: РОЗРИВ СТОРІНКИ І КІНЦЕВІ ВИНОСКИ.

Редакційна колегія може скорочувати й редагувати матеріал.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Петренко Микола Ігоревич, к.е.н, доцент, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності, м. Київ,
petrenko@mail.ru, +38066 9161537
Nicholas I. Smith, Ph.D, Associate Professor, Research Institute of Intellectual Property, m. Kyiv,
Petrenko N. Problems of Innovative Activity Development in Ukraine. The article shows… (если укр. и русск.
аннотации по 170 – 180 слов английская получается свыше 200 слов)
Петренко М. І. Проблеми розвитку інноваційної діяльності в Україні. Зроблено аналіз … (170 – 180 слів)
Петренко Н. И. Проблемы разработки инновационной деятельности в Украине. Сделан анализ …(170 –
180 слов)
Постановка проблеми ….
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Мета статті - зробити аналіз …
Результати дослідження. У 2007 р. загальний обсяг …
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Відправляючи цю публікацію автор підтверджує, що має всі права на неї і згода співавторів на публікацію,
а також надає право видавцеві збірника «Теоретичні и практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності»
на оприлюднення цих матеріалів у друкованому та електронному вигляді, розуміючи незворотність такої
публікації і відмовляючись від претензій про можливу потреби відкликання такої публікації і відсутності технічної
можливості у видавця. З моменту подачі публікації редактору збірника внесення будь-яких змін і доповнень
неможливо. Якщо публікація надійде пізніше опублікованих граничних строків подання публікацій, редактор має
право перенести її публікації в наступному випуску збірника. Сплачений реєстраційний внесок поверненню не
підлягає. Для вирішення спірних питань щодо граничних термінів публікації встановлюється строк в 365
календарних днів для опублікування матеріалів видавцем після їх надходження від автора. Тільки недотримання
видавцем цього терміну надає автору право вимагати повернення реєстраційного внеску. Ненадання автором
матеріалів для публікації не є підставою для повернення реєстраційного внеску. Усі матеріали та звернення
направлені із зареєстрованого в цій формі адреси електронної пошти автора визнаються видавцем як такі, що були
спрямовані від імені автора, не вимагають особистого підпису автора і можуть бути прийняті до уваги або
виконання з моменту їх надходження на адресу видавця.
ДЯКУЄМО ЗА ТОЧНУ І ПОВНУ ІНФОРМАЦІЮ!

